
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  172: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  172-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38. (  والعسل السوداء الحبة عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:03:07(  ؟.الخل فوائد ھي ما - 2

 00:14:50. (  الشيطان مع ھريرة أبي قصة وتفسير)  ترونھم > حيث من وقبيله ھو يراكم إنه(  تعالى قوله معنى الشيخ بيان - 3

(  

  ) 00:31:49(  ؟ اEنتفاضة في رأيك ما - 4

  ) 00:37:40. (  اHفغانى الجھاد في كلمة - 5

  ) 00:42:49(  ؟ المدارس أم المساجد بناء أجرا أكثر أيھما - 6

  ) 00:58:20(  ؟ اEس�م فى الشنق يجوز ھل - 7

 01:01:20.... ) . (  يسترقون و>( ....  حساب بغير الجنة يدخلون الذين حديث في تدخل ھل)  مث�ً  كالطفل(  للغير الرقية طلب - 8

( 

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  زيت احلبة السوداء أو احلبة السوداء مع العسل  :السائل 

  مطحونة :السائل 

  .مطحونة طحنا شديدا   :السائل 

  .استعملتها يا شيخ أنت كثري ، الشيخ استعمله كثري هذا : أبو ليلى 

  ماذا صار معك  ؟ :ل السائ

  واهللا ما أذكر  :الشيخ 

  ...سريعة : أبو ليلى 

  ..ثالثة أيام  :السائل 

طيب أنت اآلن تتحدث عن جتربة ، أنا اآلن فيه شيء يزعجين جدا وهو وجع يف ذراعي ، راجعت  :الشيخ 



فائدة بل بتأخر ، فهل يعين طبيبا خمتصا يف املفاصل منذ شهور فمع استعمايل األدوية اليت يصفوا يل ما أشعر ب

  فيما تعلم من هذا الطب العريب بل النبوي شيء يعاجل هذا املرض ؟

  الذي تشعر به كيف شعورك باألمل يف املفصل نفسه أم يف العضل؟ :السائل 

  .فيه شيء يف املفصل وهذا الذي يؤملين كثريا  :الشيخ 

  يف هذا املفصل أم يف املفاصل كلها ؟ :السائل 

املفاصل فيه عندي يف الركب هذه الركبة اليسرى مثال أشد من اليمىن ويف الذراعني على العكس من  :الشيخ 

  .يطيب يل الغمز الذي يسمونه التكبيس . أي نعم . ذلك ،يف املرفق األمين أشد من األيسر 

  .آه هذا مساج  :السائل 

  .مساج هذا يف اللغة اليت قرأناها يف احلديث يسمى غمزا  :الشيخ 

  .الغمز  :السائل 

  ماذا عندك ؟ - يضحك-  ...هذا يعين لو واحد كبسين هكذا وغمزين ليال ارا ما أقول قف قف   :الشيخ 

 

  هل جربت وشربت خال ؟ :السائل 

  .ما جربت  :الشيخ 

جرب ولن ختسر اخلل أنا كنت ذا السن ، كنت أخرج على الدرج ومفاصلي تؤملين وأمسك بالدرج  :السائل 

لسه شابا فقرأت يف كتاب أمريكي فل مديسن على أنه هذا اخلل إذا شرب مع املاء خملوطا ملعقتان أو ملعقة  وأنا

  .صغرية يف كوب من املاء 

  .ترى أنا عندي اآلن تساؤالت كثرية ، اخلل أنواع  :الشيخ 

  .خل التفاح  :السائل 

فاح عيارة خيتلف عن عيار ثاين خاصة هؤالء امسع مين اخلل أنواع ، وأنت اآلن حددت التفاح خل الت :الشيخ 

  .الذين يتاجرون رب ملعقة تساوي مالعق ، فيا ترى امللعقة اليت أنت تصفها من أي خل 

  . األورويب أو األمريكي املخلوط باملاء بنسبة مخسة باملائة : من اخلل املوجود يف اجلمعيات :السائل 

  .من أين نعرف هذا  :الشيخ 

  .اهللا سأبعث لك قنينة من اخلل  إن شاء :السائل 

  .يا سيدي هذا حبث ثاين معليش  :الشيخ 



موجود يف السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة مخسة باملائة ، وسؤالك وجيه وعلمي ألن اخلل يكون  :السائل 

  .مائة باملائة ، إن أسقيت اإلنسان على رأس امللعقة تقتله 

  .هذا هو  :الشيخ 

  .ا ليس مركزا وإمنا  حملول ، بنسبة مخسة أجزاء خل ، ومخس وتسعني ماء فاخلل هذ :السائل 

  .احضر خال : أبو ليلى 

  .نعم هذا هو اخلل املطلوب  :السائل 

  ماذا مكتوب عليها ؟ خل التفاح مكتوب النسبة ؟ :الشيخ 

ن أوروبا مركز ، وحيلوه هنا محوضته أربعة باملائة أقل من املطلوب يعين زين ، أربعة باملائة يأتون به م :السائل 

  .بنسبة مخسة باملائة هذا أربعة باملائة نسبة املاء أكثر 

  هذا حيتاج ينصب على كوب ماء ؟ :الشيخ 

  .تضع ملعقة واحدة فقط مع كوب ماء  :السائل 

  أيهما تعين أنت ؟ ...كوب املاء تبع الشاي أم تبع املاء وبعد هذا فيه أكواب كبرية   :الشيخ 

  ..يعين املاء  :السائل 

  هذه الكأسة  :السائل 

  ...هذه  :السائل 

  اآلن نضع ملعقة من هذا اخلل ، يف كأس ماء من هذا الكأس :الشيخ 

  أو نصف الكأس  :السائل 

  أو نصف الكأس طيب ، وبعد ذلك ؟  :الشيخ 

  .دم كثري ثالث مرات يف اليوم ، إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك  :السائل 

  .ال هذا مضى اآلن دم قليل ، اآلن عشرة ونصف :الشيخ 

  .إن شاء اهللا هذا ينفعك ألنه هذا يرفع الضغط ويضبطه  :السائل 

الضغط عندي تقريبا ، يعين ما أريد إياه يرفع ألنه أنا بني أربعة عشر مخسة عشر العايل ، وتسعة الداين  :الشيخ 

  ، هل يناسبين رفع الضغط ؟

إذا أخذت منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف وال يضرك أكثر من هذا ، إذا ما  : السائل

  ملست أي صداع عندك ، فاشرب منه باستمرار ثالث مرات يف اليوم 



  قبل األكل أو بعده :السائل 

  ما مهم :السائل 

  ما مهم طيب :الشيخ 

  لكن طعمه غري مقبول حامض :السائل 

  طعمه غري مقبول حامض كيف نعمل منزج معه قليل من املاء وقليل من العسل لكن  :السائل 

  أو مع السلطة :السائل 

  .مع السلطة أو مع األكل  :السائل 

  . السلطة أنا بفضلها من اخلل على الليمون ، أي نعم  :الشيخ 

  ...إذا شيخي مأخذ اخلل ، هذا العسل وهذا التفاح  :السائل 

  طيب تقدمي هذه الوصفة خليط باملاء ، لوجع املفاصل ؟ ... كل شيء حاضر  :الشيخ 

نعم لوجع املفاصل وبإذن اهللا لن ميضي أسبوع وترى أثرا ، إذا كان مثال على الدرج ، أنا ثالث أيام  :السائل 

فقط ألنه هذا ما مفعوله ؟ يقول األطباء ألن الطبيب اللي كتبها طبيب أمريكي خمتص ، كتب على هذا اخلل 

ما يدخل يف اجلسم مير بني املفاصل يكون فيها شيء من الكلس مرتسب هو اللي يسبب األمل ، فهذا يذيب عند

الكلس ، الكلس اللي مرتسب ليس كلس العظام ، فهذا فائدته إذا األمل جاء من الكلس يف العظام هذا اخلل 

  .بإذن اهللا يزيله 

  وإذا كان غري هكذا ؟ :الشيخ 

هكذا ؟ أنا عندي إن شاء اهللا وصفات ثانية موجودة يكتبها لك كتابة إن شاء اهللا وسوف إذا كان غري  :السائل 

  .تصلك 

يرد يف البال سؤال أنت تقول استعملت هذا وأنت شاب ، يا ترى تأثري هذا العالج يف الشيخ العجوز  :الشيخ 

  .املسن ، مثل حكاييت كتأثريه يف مثلك أنت يف عز شبابك 

اس وأنا صار يل سنتني أمارس هذا األمر ليس اليوم ، فبالنسبة يل ملا سافرت وصفته لرجل وصفناه لن :السائل 

أظن ستني سنة ، أبوه مؤذن من دار الشيخ حسني ، صدق كان يركب الدابة تبعته على املسجد وجاء وجزاك اهللا  

   ...الثناء واالطراء كيف  ...كل خري وما 

أنت تكون أمام جتربة ثالثة يف شيخ عمره أربع وسبعون سنة وتأخذها على كل حال إن شاء اهللا اآلن  :الشيخ 

  . مثال 



  ... :السائل 

  .ما رأي الدكتور ، أفدنا  :الشيخ 

الوجع اللي يف املفاصل أسبابه كثرية جدا ،يكون نقص يف  ...بالنسبة للعلم اخلاص بنا هذا غري : الدكتور 

  وله أشياء كثرية جدا ، وما يتصور تضبط على مجيع احلاالت أو يكون التهاب  ...الكلس أو تآكل يف العظم 

  .هذا الذي  حنكيه حنن  :الشيخ 

  .لكن ال بأس من التجربة  :السائل 

  .صحيح  :الشيخ 

  .فهذه ضروري   ...هل صورت صورة  :السائل 

  ما هو رأي الطبيب ؟ :الشيخ 

أو يف تضيق بعض مرات املفاصل املفصل بتحرك  واهللا األشعة طبعا تبني إذا يف احتكاك أو تآكل ،: الدكتور 

  هكذا بعض مرات يصري فيه ضيق نتيجة وجود تكلسات بتحد احلركة فيزيد األمل فالصورة ما يف مانع تؤخذ أفضل 

  شيخ هل حتس بأمل شديد يف احلركة ؟ :السائل 

  .واهللا كنت سابقا ما أتضايق ، أما اآلن فيه شيء من اإلحساس باألمل  :الشيخ 

احلقيقة عندي عمة يل عندنا نفس الشيء فأخذناها إىل أمريكا ولعل الدكتور يعرف هذا فيضعون قطعة  :السائل 

  .من احلديد استانسيل ، فيضعوابدل الركبة هذه ، وتتلبس على العظم ، ومتشي ما شاء اهللا مثل الغزال 

  .هذا يكون يف شيء  :الشيخ 

  .أخذ ساعة ، وبعد أربعة أيام متشي شيء عجيب عندهم ، نعميكون فيه تآكل والعملية ت: سائل آخر 

  . )ما أنزل اهللا داء إال وأنزل له دواء ، علمه من علمه وجهله من جهله ( سبحان اهللا  :الشيخ 

  ...أستعمله وأتأكد وإن ثبت هذا األمر ميكن  ... :السائل 

 أمل ويف الذراع والعضد ، يعين يف مرض ماذا لكن هذا يا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة يعين هنا يف :الشيخ 

  نريد نسميه أعصاب أيضا ؟

  ال إذا كان مثال ميكن يكون بالعظم أو يف الوتر  :السائل 

  البحث فيه  :الشيخ 

  ؟ ...هل هنا الوجع  :السائل 

  .ترى الوجع هنا أحس فيه هنا  :الشيخ 



  هنا ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

حيصل  ...ا عادة حيصل كثريا هذا الوجع هنا ، حيصل كثري من حركة اليد من الكتابة هذا بالعظم هذ :السائل 

  .ويصري هذا املرض يصري الوتر مع العظم الوصلة هذه من احلركة يصري ا األمل الشديد 

بعد هذا فيه مشروبات يا سيدي أعشاب زاكية نافعة طيبة إن شاء اهللا سأكتبها لك العرب يكتبوها  :السائل 

وجع املفاصل لوجع األعصاب ، وجع الظهر اليت هي يف هذا املوضوع، يف الكتب الصفراء اليت نساها الناس وما ل

  . يطلعون عليها ، وحىت إذا قرؤوها ما يفهموها ، إن شاء سأكتب لك وأرسله لك 

  

   ...أريد  :الشيخ 

  واحد يتطوع يعين  ...جيرب يف الشيخ إذا جنحت  :السائل 

ما هو دقيق ، ألنه له مفهوم ، يقول الفقهاء خاصة منهم احلنفية ، أن كالم املشايخ يعتد  يعين :الشيخ 

مبفهومهم فمفهوم كالمه أن الكفار يرون ، بينما هو ال يعين هذا ، ولذلك فهو يريد أن يقول اإلنسان ما يرى ما 

كم هو وقبيله من حيث ال ترونهم إنه يرا (( املؤمن من اإلنسان ، اإلنسان ما يستطيع أن يرى ألن اهللا يقول 

  .، أي نعم  )) ...

ما يف  ...يعين الذي يبدأ يرى الشياطني يتهم نفسه ، يتهم دينه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهرون له  :السائل 

عنده دين وهذا من جتربتنا يعين ، هذه الصحبة الطويلة أنا وأبو يوسف يعين تأيت عندنا مشاكل كثرية يكون عنده 

  . .. )يا عمر ما مررت في حي أو هكذا ( ب األمر وارد  لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمر ذنو 

  . )ما سلكت فجا إال سلك الشيطان فجا غير فجك (  :الشيخ 

إذن كيف الشيطان يأيت على هذا اإلنسان الذي نقول عنه مسلم ومؤمن باهللا تعاىل ، ويتجلى له  :السائل 

  .ان يكون عنده والعياذ باهللا فيه شيء وحيرز نفسه ويتوب وحيكي معه ، إال 

  لكن هنا يرد قصة أيب هريرة مع الشيطان ماذا نفعل ا ؟ :الشيخ 

  شيء آخر هذا  :السائل 

  -ويضحك الشيخ واحلاضرون- كيف ؟   :الشيخ 

  .احلديث صدقك وهو كذوب  :السائل 

  كيف اجلواب عن هذا ؟  ... :الشيخ 



  .ا سيدي أنا أتوقف واهللا ي  :السائل 

  وهذا نصف العلم ، موقفك نصف العلم ، هذا من العلم :الشيخ 

  ... :السائل 

  .أقول قولك أوقف هذا من العلم  :الشيخ 

لو سألين إنسان حاال أتوقف ما أستطيع أرجع على من ؟  اهللا يرمحه أيب يوسف ، أقول له يا شيخ  :السائل 

  واهللا افتقدناه  :السائل 

  ايوه ما يف شك  :الشيخ 

  واهللا يا سالم ما كان ينفعنا ، جزاه اهللا كل خري  :السائل 

  اهللا أكرب  :الشيخ 

  .فنسأل فنستغل الفرصة أطال اهللا يف عمرك إن شاء اهللا ، وجزاك اهللا كل خري  :السائل 

سنة من مثل هذا احلديث اهللا يبارك فيك ، ال إله إال اهللا ، اآلية السابقة معناها على ضوء ما جاء يف ال :الشيخ 

الصحيح معناها من حيث ال تروم على صورهم اليت خلقهم اهللا عليها ، أما صورهم اليت يتشكلون ا ، ممكن 

أن يروا ا ، لكن هذه الصورة ال تعرف األنس بشخصية صاحب الصورة ، ألنه متلون ومتلبس بصورة أخرى 

ين هذا الشيطان ، الذي حتول إىل شخص كبين اإلنسان ، حىت على هذا حيمل حديث أيب هريرة ، وما شاه يع

متكن اإلنسان وهم أبو هريرة أن يلقى القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سريسله إىل الرسول عليه السالم 

فيجري بينه وبني أيب هريرة ذلك االستعطاف بأنه  فقري وذو عائلة فيطلب منه بأن يطلق سبيله فحن قلبه عليه 

إنه شيطان ( أطلق سبيله وملا أصبح الصباح وقص أبو هريرة القصة  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال و 

وفعال عاد إليه مرتني أخريني ، ويف املرة الثانية أيضا رق قلبه عليه أيضا وأطلق سبيله يف املرة  )وإنه سيعود إليك 

دعين ، وأنا أعلمك آية إذا " : قال  "قال يل إنك شيطان  لن أدعك ألن الرسول عليه السالم" : الثالثة قال 

آية الكرسي الظاهر أنه الزمن األول ، كانت  "تلوا قبل نومك فإنه ال يضرك يف تلك الليلة إنس وال جان 

القلوب غري قلوبنا ، كانت يعين تصدق بسهولة ، حنن مثل ما أنت ترى اآلن سؤال بعد سؤال ، ونقاش بعد 

يف عقله أن هذا الكالم صحيح فرتكه وهو على علم أن هذا شيطان والشيطان عدو مبني لإلنسان  نقاش فدخل 

كيف بقي دخل يف عقله هكذا فلما أصبح ولقي الرسول عليه السالم ، فحدثه مبا جرى بينه وبني الشيطان قال 

لقتهم الطبيعية اليت على خ ))يراكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم (( ، الشاهد أنه  )صدقك وهو كذوب ( 

خلقهم اهللا عليها ، أما إذا تصوروا ببعض الصور األخرى ، فهذا ممكن يرو عليها ، لكن كما قلت هذه الرؤية ال 



حتدد شخصية املرئي امام اإلنسان فقد يتمثل بصورة أخرى ، من هذا القبيل احليات اليت خترج يف الدور ، فإا 

تصور بصورة اجلان ، وهلذا جاء يف األحاديث تنهى املسلم عن قتل اجلان الذي قد تكون من اجلان ، ملاذا ألا ت

خيرج يف الدور ، إال بعد اإلنذار ثالث مرات ، وكان ذلك بعد حادثة ذلك الشاب األنصاري ، الذي كان 

 - أكرب اهللا  - حديث عهد بالعرس ، فخرج من داره مث عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار ، فأخذته الغرية 

اليوم خيرجن سافرات ومتربجات يف األزقة وخياطنب الرجال والشباب ، وال حراك وال غرية وال إحساس هذا جمرد ما 

اصرب وادخل " : رآها واقفة على باب الدار رآها ، أخذ ليطعنها بالسهم الذي كان معه أو باحلربة ، قالت له 

تكورة على نفسها على فراشها وتعرف النساء خيفن جدا فهي فدخل يف الدار وإذا بأفعى غليظة م "الدار وانظر 

تركت الدار فال هي تقدر تفوت الدار وال تقدر تشرد كما يفعل الناس اليوم ، خاصة يف مثل هذا العذر فهي 

  .واقفة على باب الدار 

  شيخنا يعين كان شعرها مبني ؟: أبو ليلى 

لدار ، الشاهد فدخل ورأى هذا املنظر فما كان منه إال أن ما فيه شيء واضح يكفي بروزها إىل باب ا :الشيخ 

األنصاري مات و احلية ماتت ،  "فما ندري أيهما كان أسرع موتا من اآلخر " : طعنها ، يقول راوي احلديث 

إن أقواما من الجن في المدينة ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك ( فلما وصل اخلرب إىل الرسول عليه السالم قال 

، هذا يؤيد أن اجلن يتطور ويتشكل ، اآلية إذن تفسر على املعىن الذي ال يتصادم مع هذه احلوادث )م فأنذروه

والوقائع الصحيحة ، اآلن أعود أنا ألستفيد منك أيضا ، أحيانا معي بلغم ، بلغم فهذا البلغم تطور معي من 

زج يعين من لزوجته يكاد خينقين ، ودائما سيء إىل أسوأ ، مث من أسوأ إىل سيء هذا البلغم كان عبارة عن لعاب ل

تراين أكح وكلما فعلت هكذا أبصق يعين إىل أن تطور وصار يطلع مع البلغم ، مع البصاق بلغم مكثف أمسر 

اللون يعين جامد مث تطور وصار فيه مشاحاة من دم طبعا أعرضت حايل على الطبيب ، وأعطاين بعض األدوية 

  .أحسن من ذي قبل بكثري لكن اللعاب هذا ما انقطع  وال أزال استعملها صار األمر

  البلغم ما انقطع ؟ :السائل 

اللعاب اللزج ، ما يف ذاك البلغم اجلامد األسود لكن سرتى اآلن يصري معي انسداد يف أنفي ، أحيانا  :الشيخ 

دائما ألعب به   حمدثي يشعر وكأين أنا مزكوم ولست مبزكوم يصري عندي ترسبات يف املنخرين هذين يطيب يل

تنظيفا أو يكون جامد أحيانا، لدرجة أنه قد يسيل دم ، جبرح بسيط ، فمن مجلة املعاجلات اليت أعطوين إياها 

قطرات أصبها ثالث مرات يف اليوم أشعر أن القطرات فيها فائدة يف ختفيف لكن ما يف استئصال هلذا البلغم أبدا 

الذي أنا فيه اآلن ، يعين مثال أثناء القراءة ما أنشط للقراءة جهرا ألنه  ، وهكذا ويف أشياء كثرية منها هذا الوضع



  آخذ خبناقي لعله هذا اخلل كمان له فائدة ؟

كله موجود عناوين يف الكتب اليت عندي هذا البلغم مع نفث الدم ، لون فاتح نفسه له أدوية  بسيطة   :السائل  

  .، متيسرة 

  هذا ؟ ال أنا سألت اخلل يفيد يف :الشيخ 

  يفيد حلساسية األنف هذا بإذن اهللا :السائل 

  إن شاء اهللا :الشيخ 

  لكن حنن قلنا أسبوع ، إذا ما ضرك وال شيء بالنسبة للصداع  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

خذ أكثر أنا سنتني وأنا آخذ فأفادين فائدة عظيمة يف كل صحيت هذا اخلل ، سنتان وأنا استعمله  :السائل 

دي للذاكرة هو والعسل شيء مدهش ، للتفكري يعين والطاقة ، استمررت عليه سنتني وأنا آخذه كل وكذلك أوال

  .ضد البلغم  ...يوم كل يوم ، لكن ما أكثر ملعقة أو ملعقتني صغريتني مع ملعقة عسل ، العسل 

  .نسأل اهللا العافية  :الشيخ 

  .هل جربت احللبة ؟  :السائل 

  ال :الشيخ 

  اخلاص مشرويب :السائل 

  كيف ؟ هو مشروبك اخلاص   :الشيخ 

  ...احللبة  :السائل 

  - يضحك واحلاضرن-  ...مدنا مبددك  :الشيخ 

احللبة هذه أنا حافظها رغم أين لو أنا أكتب لك وصفات أكتب مخس أو ست وصفات ، يف كل  :السائل 

هذا سريع ميسر ومفيد  يف الكتب عندي يف البيت ، لكن شيء أحفظه عن البلغم ...موضوع العرب ذكروه 

  احللبة بشكل عجيب ، لك ويل ولكل الناس الذي يشرا يقول غافل عن شيء مهم ، أو ما يأكلها

  يأكلها :الشيخ 

كيف نعملها ؟ يف املغرب زوجيت تأيت مباء سخن وحتطه بصحن قليل أو بكوب ، وتصب عليها ماء   :السائل 

  .ساخنا ففي الصباح تؤكل بامللعقة 

  ؟ ...اذا يصري باملاء الساخن م :الشيخ 



  .تتناوله على الريق ، هذا ينظف احلنجرة تنظيف عجيب احللبة والسائل  ... :السائل 

  أنت ملاذا تستعملها ؟ :الشيخ 

  . أنا أشرا باستمرار يوميا بدل الشاي : سائل آخر 

  -يضحك -حتتال عليها  ... :الشيخ 

  يبها كذلك املرأة املرضع يدر حل  ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

وجيدة للسكري ضد السكري وفيها نفع  ...قدر ما أكلت منها ما يضرك ، صحن أنا آكل منها ،  :السائل 

  . "لو يعلم الناس ما يف احللبة من فوائد الشرتوها بالذهب والفضة " لكل احلاجات يقول العرب 

  .إىل  الرسول عليه السالم   هذا ليس من كالم العرب ، هذا كالم أحد الكذابني نسبة :الشيخ 

  .ال حنن نقول عرب ، فقط من يقول حديث خطأ  :السائل 

ال واهللا يوجد حديث موجود حديث يف السلسلة يف اآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي ،  :الشيخ 

الشتروها بوزنها لو يعلم الناس ما في الحلبة ( مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع ، أي نعم ، 

  .)ذهبا 

  .يف كتب العرب مكتوب ينسبوها للعرب ألطباء العرب  :السائل 

  ...يف أشياء تروى عن علي رضي اهللا عنه  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  يف أشياء مرويات عن علي رضي اهللا عنه يف احللبة يف شيء يف هذا ؟ :السائل 

  .ما أعلم  :الشيخ 

   ...عة هذا خياطب الشي: سائل آخر 

  كيف   :الشيخ 

   ... :السائل 

   -يضحك- نية أو مطبوخة  :الشيخ 

  

  .شيخنا يف موضوع االنتفاضة أو مبا يسمى اآلن باالنتفاضة يف فلسطني  :السائل 

أنا خالف مجاهري الناس الذين يتحمسون لالنتفاضة أنا ال أرى أن هذه االنتفاضة ستأيت إال بالدمار ،  :الشيخ 



ياسية ، وحتريكة مل يستعد هلا إطالقا ، هذه احلركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية ، األخرية ألا حتريكة س

هذه ضد حافظ األسد ، ألم قاموا ا دون أن خيططوا هلا ، وماذا تفعل االنتفاضة مع هؤالء اليهود املسلحني 

السالح فأنا ال أعتقد أن هذا العمل جيوز  بكل سالح ، وال تتحرك دولة من الدول العربية ، إلمدادها بنوع من

فما يقتل يهودي إال ويقتل مقابله عشرات  - وعليكم السالم- شرعا ، فضال عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا 

واملفروض على اجلماعة املسلمة ، أن تدخر قوا للساعة ، اليت جيب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أم 

نا يقال يف األمثال العامية ، عني ال تقاوم خمرز ، يف الكالم هذا عندكم ؟ املخرز يستفيدون من حركتهم ومن ه

هي اإلبرة الغليظة اليت يفعل ا ، والعني من شحم ودم إىل آخره ، ال تقاوم املخرز ، هذا مثال ينطبق متاما على 

  .من باحلجارة  ...إخواننا الفلسطينيني الذين يقابلون الرشاش بأنواع 

  .بأجسادهم  : السائل

أنا كنت  ...نعم هذه مفهومة ألم ملا يقابلوهم باحلجارة ، فما يرموهم إال بأيديهم وأجسامهم الشاهد  :الشيخ 

أن  اجلهاد يف أفغانستان فرض عني ، ومع أنه كان هناك مساعدات فردية شعبية من  -وال أزال  - أقول 

صرحية من بعض الدول العربية لكن كان املفروض أنه األمة الشعوب اإلسالمية كلها ، ورمبا بعض مساعدات غري 

اإلسالمية تتحرك من أقصاها إىل أقصاها ، إلمداد الشعب األفغاين بكل عدد وُعدد حىت يستطيعوا أن ينتصروا  

على هذا الدب الروسي كما يقولون ومع أن القضية وصلت تقريبا إىل ايتها ، فالظواهر ال تبشر خبري ، يكفي 

الدولتني كما  ...ذلك أن الدول العربية كالما ال جتد نصرا هلذا الشعب ، وال يتخذون أي موقف يعادي يف 

يقولون العظيمتني إليقاع الصلح بني الروس وبني األفغان ، أيش عالقة الدولتني هاتني ، وهذا أمر واضح جدا ، 

لو بكلمة إىل آخره ، فما بالك مع الفرق مع ذلك الدول العربية ال حترك ساكنا وال تنصر الشعب األفغاين و 

الشديد بني األفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد ال بأس به ، وبني فلسطني احملاطة حبراس من نفس املسلمني ، 

  نعم

  ... :السائل 

اهللا أكرب كيف يرجى هلذه االنتفاضة فائدة ، فضال عن أن نقول كيف يرجى هلا نصر على اليهود ، هذا  :الشيخ 

أمر مستحيل ولذلك فنحن فعال نلقي بأنفسنا يف التهلكة ، بسبب هذه احلركة ، وأنا أعتقد أا ليست نابعة من 

  . الشعب ، وإمنا من حتريكات هذا رأّي يف املوضوع واهللا أعلم ، واهللا املستعان 

  

نا أن يف هذه شيخ هل لك كلمة للمجاهدين األفغان فهم اآلن قد شكلوا حكومة مؤقتة ، ومسع :السائل 



احلكومة وزيرين شيعيني أحدمها ملقب بآية اهللا آصفي يعين رتبة دينية عالية ، فهل لك كلمة أو نصيحة هلم يف 

  . هذا اال 

  .ما كنا نسمع ذا االسم  :الشيخ 

  ...هو ليس طبعا مواليا للخميين  :السائل 

  فيه شيء آخر غري هذا ؟ :الشيخ 

  .املائة شيعة وحوايل مليونان سنيا يف األراضي اإليرانية حاليا من السنة املهاجرين فيه حوايل سبعة ب :السائل 

هذه الصورة ، ملا كنا نسمع ونقرأ ال نزال ، أنه هناك  ...واهللا على كل حال حنن نرى أن هذه القضية  :الشيخ 

س من الصوفييني ومن ففيهم بعض الرؤو  ...أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم ، وهذه التحزبات هي بعض 

املذهبيني اجلامدين املقلدين ، وفيهم حزبيون من اإلخوان املسلمني ، وفيهم وفيهم واآلن نفاجأ ذا اخلرب ، إنه 

  أحد أعضاء احلكومة اجلديدة نعم

  ... :السائل 

أعضاء أوال من الشيعة ، فأا أعتقد أن األمر ال يبشر خبري ، حينما ال تكون احلكومة قائمة على  :الشيخ 

خملصني لإلسالم ، وثانيا متحدون مشربا ومذهبا ألن االختالف والتنازع قرين الفشل ، كما هو نص القرآن 

الكرمي ، فإذا مل يقف األمر عند تلك احلدود اليت ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة وحنو ذلك ، وحزبية 

شر خبري ، لكن يف الوقت نفسه ، أقول أن الشاهد يرى عمياء بل انضم إىل ذلك عضوان من الشيعة فهذا ال يب

ما ال يرى الغائب ، قد ميكن أن يضطر هؤالء القائمون على اجلهاد األفغاين ، أن خيتاروا عضوا من غري مذهبهم 

السين من الشيعة ، دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو يفعلوا ذلك أنا أقول هذا حتفظا واحتياطا ألن أهل مكة 

أدرى بشعاا ، وصاحب الدار أدرى مبا فيها ، فإن كان الدافع اىل هلذا االختيار هو ما أشرت إليه آنفا ، فيكون 

ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة ، وهي دفع املفسدة الكربى بالصغرى ، أما إن كان ذلك من باب 

دون األخرى ، فنصيحيت على كل حال ، يف هذه املسايرة واملداهنة فهناك يكمن الشر وأرجوا أن تكون األوىل 

اجلماعة القائمة على اجلهاد أن يتكتلوا على أساس اإلسالم الصحيح املستقى من كتاب اهللا ومن حديث رسول 

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن ال يتنازعوا فيفشلوا وتذهب رحيهم 

  

  السالمية لتعلم العلم ؟أيهما أكثر أجرا بناء مسجد أم بناء املدراس ا :السائل 

املنهج السلفي أنه يستطيع أن جييب عن هذه األسئلة احلديثة ، خبالف املنهج اخللفي الذي ال يعرف  :الشيخ 



إال الوقوف على ما نص عليه املتأخرون ، وهناك عندنا حوادث كثرية جدا ، تدل على املرتبة أو املنزلة السيئة اليت 

تقليدهم على مذاهبهم وأذكر على ذلك يف هذه املسألة حادثة ، رجل يف  وصل إليها هؤالء جبمودهم على

قال له عندي حلوم  ...دمشق الظاهر أنه متدين ، يف عنده برادات حلفظ اخلضار واللحوم جاءه ذات يوم رجل 

ه وأحكام من حلم اخلنزير أريد أن أدخره عندك على أجر وأعطيك ما تريد ، هذا باعتباره مسلما أوال وملتزم لدين

شريعته ثانيا جمرد أن مسع باسم خنزير وقف شعره بدنه ، لكن هناك ما يقنعه يف هذا العرض السخي ، فصار 

عنده مناقشة بني عقله وبني نفسه األمارة بالسوء ، مث تغلب العقل الديين على النفس األمارة بالسوء ، قال ال بد 

لسورية وعرض عليه القصة ، ويريد اجلواب جيوز أو ال جيوز ، من ان أسأل أهل العلم ، فذهب إىل مفيت الديار ا

قال له اكتب سؤالك فكتب السؤال وقدمه حلضرة املفيت ، وهذا املفيت مفيت سوريا ليس مفتيا ناحية أو قضاء 

 مفيت سوريا كلها ، قال له بعد أسبوع تأيت وتأخذ اجلواب ما شاء اهللا ما عرف حتتاج إىل استعداد أسبوع وليتها

جنحت ، جاء بعد أسبوع فقال واهللا مازال ما يأ اجلواب ، هكذا ثالثة مشاوير ، كل مشوار أسبوع يتحمل ، 

هكذا على  ...األسبوع الثالث طرق الباب ، ما أحد رد عليه ، عمل بالباب هكذا ، وإذا وجد املفيت األكرب 

م وجدنا لك اجلواب بنشوة بعد ثالث السالم وعليكم السال ...طاولة ومستغرق بالنوم ، عمل حركة صحا 

أسابيع وجد اجلواب ، أعطاه اجلواب وخرج من ديوان املفيت إىل الصحن وقف  هكذا يقرأ ما فهم إنه حالل أو 

يقرأ من أول يرجع إىل األخري من األخري لألول ، ما فهم . حرام ، ادخار حلم اخلنزير هذا حرام أو حالل ما فهم 

ة هو من إخواننا السلفيني يف دمشق ، امسه صالح اجلزائري قال له يا صالح شوف ، عنده موظف سائق سيار 

هذه الفتوى أنا لست فامهها أم هي ما تفهم ، أخذ صاحبنا صالح يقرأ وإذا القصة هي هي ليس فامها هي 

واهللا حالل أو حرام ، صاحبنا قال له تعال آخذك عند رجل ما هو مفيت هو ساعايت لكن هو سيفهمك املوضوع 

أنا يف الدكان كالعادة ، السالم عليكم وعليكم السالم ، حكوا يل القصة ، وهذه الفتوى وحنن ما فهمناها إا 

حالل أو حرام ، قرأا قلت احلق معكم ، ألنه هو شيخ ليس فامها حرام وإال حالل ، وفاقد الشيء ال يعطيه ، 

ال عن بعض كتب الفقه ليست صرحية يف موضوع املسألة ، ماذا فعل الشيخ املفيت األعظم ، اهللا أكرب نقل نقو 

لكن هلا أمثلة مثال نقل اخلمر على دابة املسلم هل جيوز أم ال جيوز ومثل ما قال صاحبنا يف املسألة قوالن ، جاء 

يف كتاب كذا ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن حيمل له اخلمر على دابته ، قال فالن ال جيوز وحيرم عليه 

جر ، وقال فالن جيوز ويطيب له األجر وهكذا جاء يف كتاب كذا وكذا ، وإذا استأجر ذميا مسلما على أن األ

يبين له كنيسة ، هل جيوز وحيل له األجر ، أم ال كمان نقول متضاربة ، والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا 

تفضل واسرتح وكل نصيبك  - يقول مثال لك جاء يف هؤالء االثنني أم ناقلني نقوال عن كتب غريبة بأمسائها ، 



البزازية كذا وكذا ، جاء بالبزازية كذا وكذا ، وهكذا النقول املتعارضة ، ومع األسف الشديد ، مع  -  ...طيب 

تعارض النقول اليت نقلها حضرة املفيت ، ما خيلص حبيث يعطي رأيه الشخصي هلذا السائل ،  وإمنا خيتم الفتوى 

، هات اعرف بقي جواب السؤال ، ما أعطي جواب ملاذا ما دام يف  "مما تقدم يعرف جواب السؤال و " بقوله 

املسألة قوالن ، ما بقدر هو جيتهد ألن االجتهاد ممنوع عندهم ، واجبهم ينقلوا النص فقط فهذه الطريقة ال ميكن 

ألنه نابع من عرف طارئ وهو مسجد  أبدا يعطوك جوابا عن مثل هذه املسألة ، أما أنا رأّي أن السؤال خطأ ،

ومدرسة ، ترى كيف كان األمر يف العهد األول السلفي األطهر ؟ املساجد هي املدارس ولذلك لو كان يصح 

توجيه مثل هذا السؤال فال أقل من أن نقول ال شتان بني املسجد وبني املدرسة ، املسجد أبلغ من املدرسة لكننا 

جيب أن نرجع حنن ، يف آخر   "التاريخ يعيد نفسه " جيب أن حنقق املثل السائر  نقول السؤال خطأ بأصله ألننا

الزمان إىل ما كان عليه أول الزمان ، يف األمور التعبدية هكذا ينبغي أن يكون املساجد اآلن عبارة عن مثل 

وجل حقا ، املساجد  ال تقوم به شريعة اهللا عز ...الكنائس وال تشبيه ، املساجد مثل الكنائس من حيث الواقع 

اجليل احلاضر طرقت  ...فقط إيش تصلي الصالة وتسكر الباب ، بينما هي مدارس خمتلفة عن األول أنا يف 

فيما   ...كان يدرس   ...والفقه احلنفي والشافعي إىل آخره ،  ...املسجد األموي القدمي هنا حلقة تدرس النحو 

   ...من السؤال  مضى يف املساجد ، فإذا ينبغي أن يكون اهلدف

  أمل تر أن السيف ينقص قدره إذا       قيل إن السيف أمضى من العصا

فاملدارس اليوم يدرس ا الفنون اجلميلة والغناء  ...الشعوري ابعاد املسلمني اليوم  ...العبادات ولتعليمهم  ... 

  ...ومن درس يف املدرسة اليوم سابقا  ...والتبشري إىل آخره ، لذلك أقول ال سواء بني من درس يف املسجد 

  بعض املساجد ...  :السائل 

ومن ذلك املدرسة هذه امسها مدرسة القطاط ، يعين قطط ، الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إىل  ... :الشيخ 

القبلة  وإىل اجلانب الغريب والشرقي غرف هذه الغرف عبارة عن مدارس ، يعين غرف مدارس هذا يف دمشق إذا 

عند املستشفى الذي يسمونه الوطين، وكان يسمونه قدميا مبستشفى الغرباء ، أيضا يوجد هناك على رحتم دمشق 

الطرفني غرف كثرية جدا ، وعلى الطريقة الرتكية ، كل غرفة عليها قبة صغرية من فوق ، أي نعم ، أنا ال أرى هذا 

  يت تقول الفصل  أبدأ بني املسجد وبني املدرسة ، ألنه أوال على طريقتنا ، ال

  "كل خري يف اتباع من سلف          وكل شر يف ابتداع من خلف " و                 

وثانيا فيه تقليل للخري ، ملا تكون احللقات املنظمة الدروس املنظمة ، اليت نريد أن جنعلها يف غرف يغلق أبواا  

طريقة ستصري الفائدة تتعدى هؤالء على الطلبة حمصورين معزولني ، هذه الدروس حينما جتعل يف املسجد 



الطالب ، وأنا أدركت يف املسجد األموي عديدا من احللقات اليت كان طالب العلم يقصدوا وإن كان يف بعض 

هذه احللقات أشياء ننكرها مثل اجتماعهم على ذكر غري مشروع ، وعلى إنشاد األناشيد اليت يسموا باألناشيد 

لتمايل هكذا ميينا ويسارا ولكن الفائدة بال شك إذا كانت الدروس طليقة غري مقيدة الدينية والتفريط ا ، وا

باملدارس فالفائدة أعم وأمشل لكن مع األسف الشديد يغلب على املسلمني التقليد وليس فقط لآلباء واألجداد 

ن قبلكم شبرا شبرا ، لتتبعن سنن من كا( من املسلمني، التقليد حىت للغربيني وهذا مصداق قوله عليه السالم 

حتى لو  ( ، ويف رواية الرتمذي  )وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 

    )كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك 

  

عبد اهللا حول سبحان اهللا هذا التقليد األعمى واضح متاما يف األمس القريب كنت أحتدث مع أيب  :الشيخ 

الفجرة القتلة هؤالء الذين كتبت عنهم اجلرائد أنه حكموا عليهم باإلعدام ، كاتبني عرض لوضع هؤالء وما فعلوا 

وأن احملكمة قررت شنق أربعة منهم ، ما يذكرون الشرع إطالقا ، ما يذكرون غري أنه هؤالء أخلوا بشرف اإلنسانية 

أنه هذا ال يقبل الكالم  ...الم لو قاله كافر ، أو قاله مؤمن سواء ، ما جيد وما يعرفوا قيمة اإلنسانية ما كذا ، ك

يتعرضون لذكرها  ))ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب (( هذا يا ترى ما هي هويته مسلم أم كافر ، آية 

  .، نعم 

  ... :السائل 

األحكام أم ما يستندون إىل شريعة ؟حنن نتكلم عن احلكام الذين يصدروا هذه  ...كيف من كتبها   :الشيخ 

اهللا عز وجل ، وبعد ذلك القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غري مشروعة أبدا يف اإلسالم، وخالف قوله عليه 

يعين ال قصاص إال بالسيف ، هذه هي القاعدة ، لكن إذا كان أحد القتلى  )ال قود إال بالسيف ( السالم 

ال فهو يقتل مبثلها ، قلت يف األمس القريب رجل يقتل آخر ، خنقا فيخنق ، الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مث

آخر يقتل شخصا بطريق الرضخ ، الرأس باحلجارة ، كما فعل اليهودي يف زمن الرسول عليه السالم مع تلك 

فالن  اجلارية حيث قتلها رضخا باحلجارة ، مث وىل فأدركها بعض الناس ،وفيها رمق من احلياة فسألوها فقالت

   ...تشتغل بامليزان  ...اليهودي 

  

  ...وضع خاص  ... :السائل 

  ستأخذ اجلواب ما جزاء الذين يسرتقون ؟ :الشيخ 



  .ال يدخلون اجلنة ، تريد حديثا  :السائل 

  .أنا ما أقول لك أعطين حديثا أو آية ، أعطين أرى اجلواب  :الشيخ 

  .)من اكتوى فقد بريء من التوكل (  ... :السائل 

  نعم  :الشيخ 

  .)من اكتوى فقد بريء من التوكل (  :السائل 

  ال من اكتوى أبو حممد أعطاك املفتاح :الشيخ 

  ... :السائل 

اجلزاء، اجلزاء انه ليس من السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ، طيب إذا كان  :الشيخ 

   هذا ؟ األمر كذلك فهل الطفل الصغري ، ميكن أن يدخل يف

  .ال  :السائل 

  .فإذن  :الشيخ 

  حكمها ... :السائل 

  .ليس لنفسها  وإمنا لوليدها  :الشيخ 

  .يعين لو قلنا أليب ليلى أرق لنا هذا الطفل  :السائل 

  أي نعم ما فيها شيء هذه ، االسرتقاء هو طلب الرقية من الغري   :الشيخ 

  
  


